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  25/0       6  صفحۀ )  25/0(مصرع   1

  25/0  35صفحۀ   ) 25/0(» ت«گزینه    2

  25/0  39ۀصفح  )25/0( ترانه  3

  25/0        26صفحۀ   )25/0(  ترجیع یا برگردان  4

  5/0   55ۀصفح ) 25/0( »  در رفتن شتاب کردن« : وجه شبه )    25/0( » عمر« :  به  مشبه  5

  5/0  56صفحۀ   )25/0(   اسنادي یا غیر اضافی بلیغ از نوع   )25/0( » عمر برف است« :  تشبیه بلیغ  6

  75/0   66صفحۀ  )  25/0(      یار )پ    )25/0(   مصرّحه)ب    )25/0(   سرو روان)الف  7

  5/0  61 ۀصفح  ) 25/0( مصرّحه)ب                       73صفحۀ )     25/0(  مکنیه) الف  8

  5/0 67صفحۀ )         25/0(   تشخیص یا اضافه استعاري  )                 25/0(  پیشانی عفو  9

  25/0 78 ۀصفح )25/0(پیمانه   10

  5/0 82 صفحۀ)   25/0( یهئجزعالقه )  ب)      25/0(سخن یا گفتن) الف  11

  5/0 88 صفحۀ   ) 5/0(  اشتباه شدن دچار  12

  5/0        93صفحۀ)  25/0(  واج آرایی) ب                           ) 25/0( »ن«یا   »ش« صامت ) الف  13

  5/0 98صفحۀ  )25/0( لطف )ب                            ) 25/0(  یا جان دوست )الف  14
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  99صفحۀ )           25/0( يمتواز سجع                    ) 25/0( نبیند           ) 25/0(نشیند) الف

 101صفحۀ     )        25/0(مطرّف سجع                )  25/0( نماید            ) 25/0( فروآید )ب
5/1  

16  
    105صفحۀ )   5/0(به دلیل تقابل سجع هاي متوازي )        25/0(ترصیع  ) الف

 107 صفحۀ   )5/0( ن و متوازيبه دلیل تقابل سجع هاي متواز       ) 25/0( موازنه )ب

 

5/1  

17  

  114صفحۀ )  25/0(  حرکتیناقص جناس                                      )  25/0(هرم/مهر)الف
   118صفحۀ) 25/0(آخر فزایشی در حرفاجناس ناقص                                      ) 25/0(باد / باده  )ب
   115صفحۀ) 25/0(اول اختالفی در حرفناقص جناس                              )  25/0(رختم  /بختم  )پ
  109صفحۀ)    25/0( تامجناس                )             25/0( صورت/  صورت )ت

2  

    »دوم   ادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ                                                          «  
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  1   121صفحۀ )25/0(   »ف،ر،غ« ) پ     ) 25/0(    اشتقاق )ب   )  5/0  (» فراغت /  فارغی « ) الف  18

  5/0  124صفحۀ) .مورد کافی است دوذکر  ()      5/0(     »پیکان  /سپر / کمان«   19
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  ) یاهر توضیح مشابه دیگر (  )5/0( »  فرعون و معجزه ید بیضاحضرت موسی و  داستانبه اشاره دارد « 

  128صفحۀ   ) 25/0(  تلمیح     
75/0  

21  
  135صفحۀ  )  5/0( »رو سر بنه به بالین ، تنها مرا رها کن«  )الف

  132صفحۀ )  5/0(تضمین کرده است  را  » جنات تَجري تَحتهاَاالَنهار«حافظ آیه  )ب 
    

1  

  5/0 140صفحۀ ) 5/0( تضاد وجود دارد  »شیرین  / تُرُشی  «بین واژه هاي   22

  75/0    142صفحۀ )  5/0) (یا هر توضیح مشابه دیگر. (با وجود غم شادمانی کردن)   25/0(»  ین غم شادمانی می کند با ا«   23

  75/0 145صفحۀ   )   5/0(و  بیناییشنوایی )  ب)     25/0(ندیدم را صداي سخن عشق  )الف  24

  75/0 147صفحۀ )       5/0(  .کسی که به دوري و جدایی می اندیشد - 2   عاقبت نگر -1)ب   )25/0( »دوراندیش  «)الف  25

  75/0 150صفحۀ ) 5/0(  سعدي )ب                  )25/0(» گلستان« )الف  26

  75/0  )     25/0(لف و نشر ) 3     )    25/0(اغراق  )2    )  25/0( تلمیح    )1  27

  5/0   153صفحۀ)          25/0( پاکی) ب)        25/0( رتّبم و نشر لف) الف  28

29  
       )5/0(.می داندرا می بیند و آن را سبب باریدن باران و مهربانی آسمان بر گل و گیاه رسم بد عهدي ایام شاعر ) الف

 164صفحۀ ) 25/0(حسن تعلیل ) ب       
75/0  

  25/0 164صفحۀ   ) 25/0(. دلش خانه ي مهر یار است و در آن جایی براي کینه نمانده استچون   30
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